Inbjudan till Studiebesök i Slakthusområdet 19 oktober

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling:

Två identiska studiebesök erbjuds den 19 oktober, båda startar och slutar utanför Palmfelt Center,
Palmfältsvägen 5.
Förmiddagsgruppen samlas senast kl. 09.50.
Eftermiddagsgruppen samlas senast kl. 11.50.

Program:

Se nästa sida. I samband med studiebesöken kan de som vill fika eller luncha på egen bekostnad.

Kostnad:

För medlem 50 kr och för medföljande 80 kr.

Anmälan: Senast den 1 oktober vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj Aktiviteter/
Slakthusområdet och skrolla ner till SKICKA, eller sänd in nedanstående talong om Du inte har
internet. Minimum 10 personer per vandring. Vid överbokning (max 20 personer) gäller kölista.
Vi utgår från att alla är fullvaccinerade.
Betalning: Senast den 8 oktober får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör
inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747
och måste vara klubben tillhanda senast den 15 oktober. Det är viktigt att du vid båda
betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Slakthusområdet.
OBS!

Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 076-018 19 79.
___________________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till ett studiebesök i Slakthusområdet den 19 oktober 2021
Medlem:__________________________

Tfn_____________________________________

Medföljande:_______________________
Anm:______________________________________________________________________________
Jag/vi vill gå med: Förmiddagsgruppen

Eftermiddagsgruppen

Kvittar

Jag/vi är fullt vaccinerad/vaccinerade mot covid-19
(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

Program för Studiebesöken i Slakthusområdet 19 oktober
Kl. 09.50

Förmiddagsgruppen samlas utanför Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, mitt emot Globens
T-banestation. Åker du kollektivt ta grön tunnelbanelinje 19 mot Hagsätra eller Högdalen,
kliv av vid Globen. Åker du bil finns det parkeringsplatser under Globen.

Kl. 10.00

Det första studiebesöket startar.
Från hemsidan https://vaxer.stockholm/omraden/soderstaden/slakthusomradet/
”Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder,
arbetsplatser, handel och service samsas med nya parker och torg. I kontrast till de
närliggande arenorna i stort format ska Slakthusområdet med sin hundraåriga historia
erbjuda mat, kultur och upplevelser i småskalig miljö. Kulturhistoriskt värdefulla
byggnader bevaras och utvecklas tillsammans med tusentals nya bostäder och
arbetsplatser”
”Totalt planeras cirka 4 000 bostäder för cirka 10 000 boende, två skolor och cirka 10 000
arbetsplatser ….”
Guide är Camilla Edvinsson från Stockholms stads exploateringskontor.

Kl. 11.30

Besöket avslutas där det startade.

Kl. 11.30

Deltagarna i både förmiddags- och eftermiddagsgruppen kan nu fika eller luncha på eget
initiativ och på egen bekostnad. Deltagarna i eftermiddagsgruppen kan självklart börja
tidigare eller välja att avsluta med fika eller lunch.
På grund av rådande pandemi och osäkerheten kring myndigheternas rekommendationer
har vi inte reserverat bord någonstans. Det finns flera alternativ inne i Globens galleria.

Kl. 11.50

Eftermiddagsgruppen samlas på samma plats som förmiddagsgruppen.

Kl. 12.00

Det andra studiebesöket startar. Samma innehåll som det första.

Kl. 13.30

Besöket avslutas där det startade.

